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Ændringsforslag til landsledelsens udkast til landsmødeudtalelse 
 
1. 
I linje 4 foreslås ”regeringsparti” slettet 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
  
2. 
I linje 15 foreslås linjen fra ”uanset” slettet 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
3. 
I linje 19 foreslås” og eventuelle deltagelse i” slettet 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
4. 
I linje 21 ”og et regeringsgrundlag” foreslås slettet 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
5. 
Linje 26- 27 foreslås ændret til ”SF er børnenes parti – Derfor kæmper vi for bedre forhold på fødeafdelingerne, 
mere fleksibilitet for forældrene, bedre muligheder for at fædre kan tage mere barsel, reelle minimumsnormeringer, 
mulighed for udskudt skolestart og lavere elevtal i klasserne. ” 
 
Begrundelse: Der er noget sprogligt, der ikke hænger sammen i denne sætning. Den bør omskrives og gøre mere 
læsbart.  
 
Stillet af SF Randers 
 
6. 
I linje 30 efter ”børn og unge" foreslås ”Kommunerne skal forpligtes til udredning uden unødig ventetid af børn og 
unge i mistrivsel, og der skal følge penge med. Den kommunale pædagogisk psykologisk rådgivning skal styrkes og 
forpligtes til ikke blot at udrede, men også at kunne give behandling til børn og unge med lettere, psykiske 
problemer. ” tilføjet 
 
Stillet af SF Egedal 
 
7. 
I linje 32 foreslås tilføjet ” Også børn og unge, der kommer hertil som flygtninge, skal der tages godt hånd om bl.a. 
ved genindførelse af modtageklasser. ” 
 
Begrundelse: En genindførelse af modtageklasser for de børn, som kommer her til med traumer eller med en meget 
anderledes kultur og tilhørende sproglige udfordringer, vil kunne give dem den nødvendige ro og støtte til at tage i 
mod alt det nye og på sigt give dem færre nederlag og bedre muligheder i livet. 
 
Stillet af SF Sorø 
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8. 
Efter linje 32 foreslås tilføje ”SF vil arbejde for, at alle børn sikres de bedste rammer for, at de kan trives og lykkes. 
Derfor skal også mennesker med et handikap mødes af den relevante hjælp og støtte, og ikke klemmes ind i et 
forkert tilbud, som en del af en sparreøvelse. ” 
 
Begrundelse: Mange kommuner presses i disse år af stigende udgifter til børn og unge med behov for særlig støtte. 
Det betyder, at man for mange steder har forringet servicen. Vi savner at afsnittet direkte forholder sig til den 
problematik. 
 
Stillet af SF Lyngby-Taarbæk 
 
9. 
Linje 34-35 foreslås ændret til ”En kommende regering må tage et opgør med børnefattigdom - og med de 
skævheder i livsvilkår for børn, der ellers vil præge og vanskeliggøre tilværelsen resten af livet for alt for mange. ” 
  
Begrundelse: Den eneste skævhed i opvækst er ikke børnefattigdom, men sådan kan sætningen for nuværende 
læses. SF mener med rette at ulighed har mange årsager, og at børn der vokser op i fattigdom er særligt udsatte. 
Men vi anerkender også at der er ulige muligheder for andre end de børn, som vokser op fattige. Derfor bør vi åbne 
op for at bekæmpe dem også. 
 
Stillet af SF Aalborg 
 
10. 
Linje 35-37 foreslås ændret til “Alle børn har krav på et sundt liv, herunder mental trivsel og adgang til motion og 
sund mad. Dårlige opvækstvilkår og psykiske udfordringer må ikke blive altafgørende for vores børns 
fremtidsudsigter. ” 
 
Begrundelse: Der skal ikke kun være fokus på motion og mad ift. et sundt liv, men også et fortsat stort fokus på at 
skabe mental trivsel for alle børn. 
 
Stillet af SF Aalborg 
 
11. 
I linje 37 foreslås “Derfor ønsker SF også at der arbejdes med at udbrede best practice fra de kulturelle og 
geografiske dele af landet, hvor dårlige økonomiske og sociale vilkår betyder mindre for børnenes fremtid. ” tilføjet 
 
Begrundelse: Vi savner generelt forslag i papiret som ikke bare er ”send flere penge”. Dette forslag forholder sig til 
den helt konkrete virkelighed at socialt dårlige vilkår betyder langt mindre for børns fremtidsudsigter i Vestjylland i 
forhold til i Vestsjælland. 
 
Stillet af Anna Brændemose, SF Aarhus, Nanna Bonde, SF Tønder, Benjamin Bilde Bak Boelsmand, SF Vesterbro og 
Carl Valentin, SF Amager 
 
12. 
Linje 39-41 foreslås ændret til ”Det vil være afgørende for SF’s opbakning til en fremtidig regering, at vuggestuer, 
børnehaver og skoler fortsat styrkes, og at børns og unges trivsel sættes i højsædet. Endvidere vil det være 
afgørende at uddannelsessystemet forstærkes og gøres mere rummeligt. Genopretningen efter mange års 
nedskæringer skal fortsættes, og uddannelser rettet mod den grønne omstilling og mod velfærdsjobs styrkes. 
Endelig bør livslanglæring, efteruddannelse og omskoling styrkes og gøres mere tilgængeligt.” 
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Begrundelse: Det er vigtigt at SF fremstår tydeligere som et parti der vil prioritere uddannelserne – både generelt, og 
specifikt i forhold til de flaskehalse og behov, der er i samfundet. 
 
Stillet af SF Lyngby-Taarbæk 
 
13. 
I linje 47 tilføj ”arbejdsmiljøet og” efter ”det forringer” 
 
Begrundelse: Når der er for lidt personale vil arbejdsmiljøet som noget af det første blive forringet, til stor skade for 
både medarbejdere og pårørende. Det er værd at påpege. 
 
Stillet af Melina Andersen, SF Aalborg 
 
14. 
I linje 51 foreslås ”Det skal ændres. ” erstattet af: ”Der skal være flere ressourcer og bedre tid til nærvær og omsorg, 
arbejdstilrettelæggelsen skal være præget af tillid og der skal være indflydelse på eget arbejde i stedet for 
detailstyring og kontrol. ” 
 
Begrundelse: Vi skal gå i brechen for at rulle ”New public management”, kontraktstyring, kontrol, 
dokumentationskrav tilbage. Uden tilføjelsen kan det forstås som alene et behov for flere ressourcer. Der skal flere 
ressourcer og bedre vilkår til – men det er ikke nok til at genskabe det gode arbejde. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
15. 
I linje 53 foreslås tilføjet ”Derfor skal vi sikre at personalet i frontlinjen får en ordentlig løn. ” – og som konsekvens 
rettelse heraf foreslås ” – og ikke mindst gør det ved at sikre personalet i frontlinjen får en ordentlig løn og gode 
betingelser for at løfte opgaverne. ” slettet i linje 57 
 
Begrundelse:  Linjerne 50-53 samt 55-57 siger lige nu stort set det samme om arbejdsbetingelserne for vores 
offentligt ansatte. Meningen skal forblive det samme – men lad os samle afsnittene. Således præciserer vi også, at 
medarbejderens løn er anerkendelse for deres dygtige arbejde. 
 
Stillet af SF Aalborg 
 
16. 
Linje 55-59 foreslås erstattet af ” For SF er det afgørende i arbejdet med mennesker med handikap, psykisk sårbare 
og andre støttekrævende, at personalet i frontlinjen får ordentlige lønninger samt har normering nok til at løse 
opgaverne. Vi skal sikre et opgør med New Public Management. Her under med de topstyrede BUM modeller. Der 
skal skabes ny tillid til de ansatte og deres faglighed. Disse bør arbejde i selvstyrende teams, der selv organiserer og 
udfører opgaverne. Visitation, hjemme – og sygepleje samt hjælp, omsorg og genoptræning udføres af teamet efter 
de interne aftaler og med borgernes inddragelse. 
 
Stillet af SF Odsherred. 
 
17. 
I linje 56 foreslås efter ”ældre” indsat ” (bl.a. i form af faste teams, der giver kendte ansigter og tryghed for den 
enkelte ældre og trivsel for personalet). ” 
 
Begrundelse: Med henblik på konkretisering 
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Stillet af SF Odense 
18. 
Efter linje 57 foreslås følgende ”Kommunerne skal gives bedre økonomiske muligheder, så de kan løfte opgaverne 
uden at skulle spare på andre områder. SF vil arbejde for, at kommunerne kommer mere fri af de snærende rammer, 
som Budgetloven foreskriver. ” indsat 
 
Stillet af SF Egedal 
 
19. 
I linje 59 efter ordet samfund foreslås tilføjet ”, ligesom hjemløshed bør afskaffes. ” 
 
Stillet af SF Odense 
 
20. 
I linje 59 foreslås ”4. Opgør med uligheden på alle fronter” Som ny overskrift   
 
Begrundelse: Kampen mod uligheden er en central del af LMU og bør derfor have sin egen overskrift.  
(Numrene på de efterfølgende overskrifter konsekvensrettes) 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk  
 
21. 
I linje 64 efter ”sundhed” foreslås tilføjet ” Der skal være krav om afklaring ved sygdom, således at man er på 
sygedagpenge, indtil der er enten er en reel raskmelding eller en afklaring til anden ydelse, der ikke er kontanthjælp. 
Kontanthjælp og de vilkår, det indebærer, må ikke erstatte sygedagpenge. 
 
Stillet af SF Odsherred 
 
22. 
Linje 64-65 foreslås slettet 
 
Begrundelse: Sætningen er en gentagelse af det allerede sagte. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
23. 
Line 64 -65 foreslås erstattet af ”Men uligheden går også bredere end bare sundhed. Der er brug for politik der 
grundlæggende gør op med at mere og mere rigdom akkumuleres på få hænder. Derfor er det centralt for SF at en 
ny centrum-venstre regering arbejder for en mere progressiv skattepolitik, hvor de rigeste kommer til at betale mere 
i skat"  
 
Begrundelse: Det er bør være afgørende for SF at bekæmpe den stadigt stigende økonomiske ulighed. Det 
nuværende afsnits fokus på sundhed er vigtigt, men hvis vi for alvor vil sætte ind overfor ulighed i samfundet skal vi 
ikke kun bekæmpe ulighed i sundhed. Det kræver grundlæggende et opgør med at de rigeste i vores samfund bliver 
rigere, og det kræver at de skal betale mere i skat. Derfor mener vi det er vigtigt at have med i udtalelsen.  
 
Stillet af Rasmus Gustafsson, SF Aarhus, Sofie Lippert, SF Aarhus, Anton Steinø, SF Østerbro, Eigil Andersen, SF 
Aarhus, Cagdas Citirikkaya, SF Aarhus.  
 
24. 
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I linje 65 efter sidste punktum foreslås indsat ”At reducere uligheden handler også om at der skal være kortere 
mellem de rigeste og de fattigste. De rigeste skal bidrage mere og fattigdommen skal mindskes. Det er retfærdigt og 
med til at skabe et velfungerende og trygt samfund. ” 
 
Begrundelse: Afsnittet har et rigtig vigtigt fokus på lige muligheder og at mindske brugerbetaling, vi synes dog, at vi 
bør skrive tydeligere ind at lighed også handler om økonomi mere generelt. Vi bør også fokusere mere på at skabe 
lighed ved at sikre, at dem der har mest, betaler mere til velfærden.  
 
Stillet af: Laila Lauridsen, Aarhus og Melina Andersen, Aalborg 
 
25. 
Efter linje 65 forslås tilføjet ”SF vil forstærke kampen for inklusion og anerkendelse af alle i det danske samfund 
uanset etnisk tilhørsforhold, religiøsitet eller seksuel orientering. SF vil bekæmpe populistiske forsøg på at bruge 
fremmedhad og racisme til at opnå bedre meningsmålinger og stemmetal. Kortfristede fordele må aldrig opveje vore 
humanistiske kerneværdier”. 
 
Stillet af SF Vesterbro 
 
26. 
Efter linje 65 foreslås ”Uligheden vokser også på grund af det skæve boligmarked. Når mange tjener skattefrie penge 
på deres ejerbolig, mens andre bor til leje og ikke får del i værdistigningen, øges uligheden. Uligheden vokser ikke 
kun mellem ejere og ikke-ejere men også mellem generationer og mellem landsdele. SF vil arbejde for at sikre bedre 
lånemuligheder i postnumre med lave kvadratmeterpriser, sænke rentefradraget på boliglån og finde en retfærdig 
og gennemsigtig måde til at beskatte de store gevinster ved salg af bolig. SF vil samtidig bygge flere billige almene 
boliger, øge antallet af ungdoms- og ældreboliger, og bremse urimelige lejestigninger i den private udlejningssektor.  
 
SF vil afskaffe kontanthjælpsloftet, som tvinger børnefamilier ud i fattigdom. SF vil løbende fremlægge nye 
progressive forslag til, hvordan de bredeste skuldre kan bære mere. Det gælder både dem med de allerhøjeste 
indtægter samt de arbejdsfri indtægter fra kapital- og aktiemarkedet. ” indsat som nyt afsnit 
 
Begrundelse: De nye afsnit skal understrege at ulighedsbekæmpelse er en fundamental del af SF’s arbejde også på 
andre områder end sundhed. Det bør være tydeligt, at SF ønsker at bekæmpe de store kilder til stigende ulighed, og 
forbedre forholdene for dem på de laveste overførselsindkomster. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
27. 
I linje 66 foreslås ”Uligheden ses dog ikke kun i sundhed. Noget af det mest ulighedsskabende i vores samfund er de 
fortsat voksende forskelle mellem dem, der ejer deres bolig og dem, der bor til leje. SF vil derfor i den kommende 
valgperiode arbejde for, at det bliver muligt for kommunerne at stille krav om en større andel af almene boliger ved 
godkendelse af nye byggeprojekter. Derudover er det på tide, at vi får kigget på boligbeskatningen ift. at sikre en 
større grad af omfordeling i vores samfund. ” indsat 
 
Begrundelse: Hvis vi virkelig vil uligheden til livs, så bliver vi nødt til at tage fat på diskussionen om boligmarkedet, 
der pt. skaber nogle af de største og mest væsentlige skel i vores samfund. Vi er med på, at Socialdemokraterne er 
meget berøringsangste overfor dette område, og derfor foreslår jeg denne meget rolige formulering omkring emnet. 
Men hvis ikke vi er villige til i det mindste at rejse diskussionen overfor dem, er det min bekymring, at vi reelt ikke 
kommer til at diskutere tiltag, der for alvor kan vende udviklingen ift. ulighed i samfundet. 
 
Stillet af Peter Kroman Brems, SF Aarhus og Cagdas Citrikkaya, SF Aarhus 
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28. 
I linje 66 foreslås ”4. Et arbejdsmarked med ro på og ordnede forhold 
 
Det er ikke kun i sundheds- og omsorgssektoren, at der bliver løbet for stærkt. Det danske arbejdsmarked – privat 
såvel som offentligt – er ramt af en stress-epidemi, og vores lovgivning står desværre i vejen for reelt at bekæmpe 
den. Arbejdsmiljøloven skal strammes, så arbejdsgiverne i endnu højere grad forpligtes på at sikre såvel de psykiske 
som de fysiske vilkår på arbejdspladsen. Samtidig skal det gøres nemmere at få stress godkendt som en 
arbejdsskade, og så skal det gøres lettere for lønmodtagerne at kunne forlade et psykisk skadeligt arbejdsmiljø uden 
økonomiske konsekvenser. 
 
Et bedre og mere retfærdigt samfund er i Danmark primært blevet skabt i samarbejde mellem arbejdsmarkedets 
parter og igennem tre-parts-forhandlinger med politikerne. Det bakker vi i SF fortsat fuldt og helt op om, og derfor 
vil vi også i den kommende regeringsperiode støtte politiske initiativer, der kan underbygge og styrke den danske 
model yderligere. Det handler bl.a. om udvidelse af brugen af sociale klausuler og kædeansvar ved offentlige udbud 
samt om at sikre OK-forhold ifm. erhvervsrettede uddannelsesforløb og beskæftigelsesindsatser. 
 
Netop beskæftigelsessystemet skal samtidig reformeres, så det fremadrettet bliver dedikeret til at sikre ægte hjælp 
til borgere, der har brug for dette til at komme i arbejde, mens at tiltag, der er med til at underbyde og skade danske 
løn- og arbejdsvilkår skal stoppes. ” indsat som nyt afsnit 
 
Begrundelse: Kommunal- og regionsvalget slog fast, at vi er et folkeparti, der formår at appellere bredt til mange 
forskellige vælgergrupper på tværs af landet. Der er dog stadig en vælgergruppe, som vi skal have bedre fat i, hvis vi 
forøge vores opbakning yderligere, og det er de privatansatte lønmodtagere. Jeg synes, at de fire temaer, som 
udtalelsen pt. indeholder, er rigtig fornuftige ift. at appellere til de vælgere, som vi allerede har godt tag i, men der 
mangler noget, som taler direkte ind i nogle af de væsentligste problemstillinger på det private arbejdsmarkedet. Vi 
kommer her med et bud, der på den ene side trækker på erfaringer fra fagbevægelsen på det private område, 
samtidig med at det tager højde for, hvad der fornylig er indgået aftaler om indenfor arbejdsmarkedspolitikken og 
derfor netop står til at ændre i en kommende valgperiode.  
 
Stiller: Peter Kroman Brems, SF Aarhus og Cagdas Citrikkaya, SF Aarhus 
 
29. 
I linje 66 foreslås nyt afsnit i punkt 3 med følgende ordlyd ”Flere og flere unge, ældre og familier med almindelige 
indkomster kan ikke finde en rimelig og betalbar bolig i især de større byer. Risikoen for at man som ung, ældre, syg 
eller socialt udsat i øvrigt må bo på gaden bliver større og større. Vi vil give kommunerne mulighed for at bygge op til 
33 % frem for 25 % almene boliger i nye lokalplaner. SF vil samtidig øge antallet af ungdoms- og ældreboliger. I 
udsatte boligområder er det samtidig vigtigt at sikre midler til en boligsocial indsats, som inddrager beboerne og for 
alvor gør en forskel for dem. I den private udlejningssektor vil SF arbejde for at stoppe urimelige lejestigninger, så 
betalbare boliger kan bevares. ”  
 
Begrundelse: Boligen er af afgørende betydning for alle mennesker, og især for de udsatte grupper kan det have 
meget negative konsekvenser. Derfor er det også af afgørende betydning, at vi taler boligpolitik i SF. Det kan ikke 
ignoreres, at boligen og boligens pris, placering og tilstand er medvirkende årsag til ulighed og manglende velfærd 
for nogle grupper. 
 
Stillet at Peter Andersen, SF Ballerup 
 
30. 
I linje 67 foreslås ”4. Den grønneste regering nogensinde” erstattet af ” 4. Den grønne omstilling skal op i fart” 
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Begrundelse: Overskriften er tvetydig (er det den nuværende regering eller en kommende?) – vi bør pege på 
nødvendigheden af at sætte mere fart på omstillingen. 
 
Stillet af SF Lyngby – Taarbæk 
 
31. 
Linje 70 foreslås ændret til ”Udbygningen af vedvarende energi skal op i fart, vi skal bremse hurtigere op for nye 
fossile køretøjer og hurtigere omstille fra kul, olie og naturgas til vedvarende energi i opvarmning og industri. Den 
kommunale klimaindsats skal styrkes. En ensartet høj klimaafgift, skal fremme omstillingen i alle sektorer. ” 
 
Begrundelse: Den oprindelige formulering giver indtryk af at en afgift alene kan løse krisen. Hovedgrebene er tilføjet 
(undtaget landbrug, der er dækket af det efterfølgende afsnit). 
 
Stillet af SF Lyngby-Taarbæk 
 
32. 
Linje 70-72 foreslås ændret til ”Derfor skal der indføres en ensartet høj klimaafgift, som på sigt gælder alle sektorer. 
Vores globale klimaaftryk skal også på dagsordenen og omfattes af vores indsats og mål. SF vil have et klimaneutralt 
Danmark senest i 2040, og derefter skal vi have negative udledninger. ” 
Begrundelse: Det er vigtigt at vi ikke kun fokuserer på de nationale udledninger. Forslaget flugter med klimarådets 
anbefaling om, at dansk skibsfart og flyvning skal inkluderes i netto-nul målet – men formulering vil også omfatte 
virkningen af import af fx sojaskrå til foder, tøj og andre varer, der forårsager store udledninger der hvor de 
produceres. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
 
33. 
I linje 73 foreslås tilføjet "Klimarådets anbefalinger skal inddrages, og tilsidesættelse af rådets anbefalinger skal 
begrundes."  
 
Stillet af SF Rudersdal 
 
34. 
I linje 74 foreslås "I dansk sammenhæng er landbruget den største udfordring." I stedet indsættes: "De to største 
udfordringer er henholdsvis landbrug og transport. Derfor skal udfasning af fossilt brændstof i transportsektoren 
fremskyndes, og kollektiv transport prioriteres højere." Slettet 
 
Stillet af SF Rudersdal 
 
35. 
Linje 77-79 foreslås ændret til ”En ny regering skal derfor gå aktivt ind i arbejdet for at begrænse brugen af 
sprøjtegift, reducere den animalske produktion og satse stort på plantebaserede fødevarer i stedet. 
 
Naturen skal i højsædet, og Danmark skal igen blive et land med plads til vild natur, summende bier og fuglefløjt. 
Biodiversiteten skal fremmes både i naturnationalparker, og i det åbne land, i skove og på offentlige arealer og - 
igennem dialog og folkeoplysning - i private haver. ” 
 
Begrundelse: Natur og biodiversitet er for vigtigt et emne til at putte sig i landbrugsafsnittet. 
 
Stillet af SF Lyngby - Taarbæk 
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36. 
I linje 78 efter ”produktion” foreslås tilføjet ”og det animalske forbrug” 
 
Begrundelse: M.h.p. præcisering af sammenhæng mellem produktion og forbrug, da det ikke blot er den animalske 
produktion, der skal flyttes ud af landet 
 
Stillet af SF Odense 
 
37. 
Efter linje 80 – eventuelt som et nyt afsnit foreslås tilføjet “Overskrift: Mod et bæredygtigt samfund med 
iværksætteri Som svar på globaliseringen og koncentrationen af erhvervsmagten i Danmark, vil SF finde nye veje til 
at støtte de mange små iværksættere -  som udfordres af digitalisering, automatisering og omstillingen til 
bæredygtig produktion. Erhvervsuddannelserne, iværksætter- og techbranchen skal være et centralt 
omdrejningspunktet for nytænkning, nye uddannelser, digitalisering, virksomhedsdrift og vidensdeling. Og dialogen 
om den bæredygtige fremtid, bæredygtige erhverv, livslang uddannelse og ideudveksling skal ske sammen med 
uddannelsesinstitutionerne, entreprenørerne, fødevareerhvervet, de kreative grupperinger og de unge iværksættere 
og uddannelsessøgende" 
 
Begrundelse: I Danmark har vi titusindvis af små virksomheder og selvstændige, der spænder fra automekanikeren til 
kunsthåndværkeren, ergoterapeuten, forfatteren, musikeren, smålandbrug og hobevis af forskellige startups og 
iværksættere. Selvom det er dem der binder os sammen kulturelt, det er dem der bliver fremtidens Noma eller 
Vestas, ja så står de i dag alene. Storindustrien og storbonden støttes af de store brancheorganisationer, mens den 
enkelte bonde som gerne vil være økologisk, tangproducenten som mangler lånekapital, kunstneren som mangler 
lokaler har langt sværere ved at finde støtte. Automekanikeren kan se frem til at lukke, når reparationer fremover 
sker digitalt - han har brug for omskoling og støtte, men hvem bakker ham op? Techbranchen skriger aktuelt på 
hjælp, fordi alle fremtidens enhjørninger bliver solgt til udlandet før de rigtigt kommer i gang.  
Vi går mod et afgørende folketingsvalg - og skal SF vokse, må vi også præsentere visioner for fremtidens vækst og 
omstilling. Rettet mod grupper som især under Corona har følt sig overset og presset. Kodeord er bæredygtighed, 
omstilling, iværksætteri og efteruddannelse. At vi også ser og anerkender udfordringerne for de utroligt mange 
virkelystne og igangsættere vi har i vores land.  SF bør finde bredere alliancer, og vise at vi vil en erhvervspolitik, der 
indtænker bæredygtighed, kultur, dannelse og arbejdspladser som et sammentænkt hele. Som bryder Radikales 
monopol på kulturområdet, som taler til Alternativets støtter, som tilbyder noget som S ikke har fornuftige bud på, 
nemlig erhvervspolitik, og som giver håndværkere, der frygter globaliseringen, en tro på at nogen samler dem og 
deres børn op i digitaliseringens tidsalder. Også dele af DF's støtter vil kunne se sig selv heri.  
 
Stillet af SF Odsherred 
 
38. 
Linje 81 foreslås nyt afsnit. Således at følgende tekst bliver til afsnit 5 og afsnit 5 bliver til afsnit 6 ”Det organiserede 
arbejdsmarked med stærke forhandlingsberettigede organisationer på begge sider er kernen i den danske model. 
Hvis vi skal sikre os mod social dumping og udnyttelsen af arbejdere på det prekære arbejdsmarked, skal vi sikre 
mulighederne for en høj organisationsgrad. Vi skal styrke den overenskomstbærende del af fagbevægelsen og 
modarbejde de såkaldte ”gule fagforeninger”, der hverken tegner overenskomster eller har konfliktret. Det kan ske 
ved et gradueret fradragssystem. Flexicuritysystemet er under angreb og har været det længe. Det mest 
problematiske angreb i øjeblikket er sammenkædningen mellem arbejdsløshedsdagpenge og sociale ydelser. 
Dagpenge er ikke en social ydelse, men en forsikringsbaseret lønkompensation, der skal kompensere for løntabet. 
Derfor vil den nogle gange være større end mindstelønnen. Hele ideen bag flexicuritysystemet er, at arbejdsgiverne 
får et fleksibelt arbejdsmarked mod at lønarbejderne ikke bliver ruineret af at blive arbejdsløse. Den kontrakt er 
blevet ringere og ringere for lønarbejderne over de sidste mange år og er i fare for at blive brudt. Derfor skal vi sikre, 
at der er den rigtige opfattelse af den vitale rolle, et ordentligt dagpengesystem spiller for fleksibiliteten og 
produktiviteten i den danske model. ” 
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Begrundelse: Højrefløjen fører en massiv krig mod det organiserede arbejdsmarked for at underminere 
lønarbejderrettigheder og hele flexicuritymodellen. Hvis vi gerne vil bakke vores faglige folk og vores 
arbejdsmarkedsordfører op i den kamp, må det stå i vores politiske udtalelse. 
 
Stillet af Fagligt Landsudvalg, SF Odsherred og SF Stevns 
 
39. 
Efter linje 84 foreslås tilføjet "I SF skal vi i specifikke situationer turde påtage os en balanceret rolle som vagthund for 
at værne om befolkningens tillid til systemet. Vi skal træde i karakter og kæmpe for øget gennemsigtighed, 
ansvarsplacering, og konsekvente ændringer når systemet fejler, som fx når SKAT driftes ned ad bakke med 
milliardtab til følge, eller Socialstyrelsens egenkontrol svigter" 
 
Begrundelse: Det er vigtigt, at vi får understreget overfor befolkning og vælgere, at SF er parat til at træde i karakter, 
når systemet svigter og ansvaret skal placeres. 
 
Stillet af SF Frederiksberg 
 
40. 
I linje 89-90 foreslås “Vi vil arbejde for, at Folketinget selv tager ansvaret for et gennemsigtigt demokrati på sig ved 
at arbejde for hårdere krav for støtte til politiske partier/politikere og ved at arbejde for at normalisere 
Folketingspolitikernes løn- og arbejdsvilkår. ”  I mellem de to linjer: 
 
Begrundelse: Alt i udtalelsens stykke om demokrati tilsidesætter Folketingets eget ansvar. Folketinget er en 
kulturbærer for demokratiet, og så længe vi kæmper med dobbeltmandater, underlige vederlag, meget lukrative 
pensionsordninger og skyggetransaktioner så lægger man også tonen for hvad befolkningen kan tillade sig. 
 
Stillet af SF Aalborg 
 
41. 
I linje 90 foreslås "heldigvis" slettet 
 
Stillet af Sf Rudersdal 
 
42. 
I linje 90 foreslås "er velsignet med" erstattet af "Vi har et stærkt og... ” 
 
Stillet af SF Rudersdal 
 
43. 
Linje 90 – 92 foreslås ændret til "Demokrati foregår på mange niveauer af samfundet. Fra Christiansborg til den 
enkelte borger. Nyhedsformidling, debatfora, oplysningsforbund, bøger og meget andet sikrer, at tanker og ideer 
flyder frit i vores samfund. Det vigtigt, at vi bevarer og sikrer det fundament, der gør, at disse forskellige platforme 
kan eksistere som fundamentet for vores demokrati. DR er den landsdækkende kanal for formidling af public service 
og bør fungere som fyrtårn for ytringsfrihed og formidling. Aviser og lokalaviser har også en særdeles væsentlig og 
uundværlig rolle. De lokale medier har længe været økonomisk trængte. Her debatteres lokalt stof, som er vigtigt for 
at lokalsamfundet har en stemme. Derfor skal mediestøtten omlægges, så lokale medier styrkes." 
 
Stillet af Dorte Nørbo, SF Rudersdal 
 
44. 
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Linje 90 – 92 foreslås ændret til ”Vi er velsignet med et stærkt og levende nær-demokrati, som dog i disse år bliver 
presset fra forskellige sider. SF vil kæmpe for at lokal- og bydelsråd styrkes, og for et styrket medejerskab og 
demokrati på arbejdspladsen”. 
 
Begrundelse: Pointen med mediestøtten vil blive uaktuel, når et medieforlig er vedtaget i dette forår. Derfor er der 
mere indhold og perspektiv i den ændrede formulering. 
 
Stillet af SF Lyngby – Taarbæk 
45. 
I linje 92 foreslås "at lokal- og bydelsråd styrkes." Slettet 
 
Stillet af SF Rudersdal 
 
46. 
Linje 94 - 96 foreslås ændret og flyttet op som nyt afsnit i linje 85  
”Tillid til politik handler også om, at man kan have tillid den offentlige debat, og at vi har et fælles grundlag for 
debatten. Sociale medier som Facebook, Twitter og Instagram er i dag blandt danskernes foretrukne kilder til 
information og debat. Platformene er derved blevet vital demokratisk infrastruktur. 
 
I SF ønsker vi en styrket regulering med digitale platforme og sociale medier, så vi kan styrke den demokratiske 
debat, og sikre at debatten sker på et oplyst grundlag. Der skal være gennemsigtighed i forhold til, hvordan indhold 
når den enkelte brugers skærm, og de sociale medier skal have et ansvar for ikke at videreformidle forkerte 
oplysninger eller skadeligt indhold.  
 
Med til tilliden hører også regulering af Big Tech, de multinationale selskaber, regulering af platformsøkonomi mm, 
som øver stor indflydelse på menneskers liv, og som flytter magt udenom demokratiet. Det vil være afgørende for SF 
at en kommende rød-grøn regering også har dette i fokus. ” 
 
Begrundelse: Sociale medier har stor indflydelse på den enkeltes hverdag, det er her vi læser de første nyheder om 
morgenen, og her vi i løbet af dage tager debatten om, hvad der sker i verden. Vi har gennem de senere år været 
rigtig gode til at forholde os til de mere virksomhedsnære aspekter ved den digitale virkelighed, nu er tiden kommet 
til at tage favntag med sociale mediers indhold som dygtigt er arrangeret via komplekse algoritmer, socialvidenskab 
og ønsket om at fastholde den enkelte bruger i så meget skærmtid som muligt.  
 
Stillet af Anna Overlund, SF Amager, og Sigurd Agersnap, SF Lyngby - Taarbæk 
 
47. 
I Linje 99 foreslås erstattet af ” Verdenssamfundet bliver tiltagende komplekst, og sikkerheden i verden er blevet 
mere skrøbelig. Håbet om en fremgangsrig og fredelig fremtid svinder”. 
 
Stillet af SF Egedal 
 
48. 
I linje 95 efter “demokratiet. ” foreslås tilføjet “Vi må desuden sikre borgernes ret til deres egen data. ” 
 
Begrundelse: det er et vigtigt demokratisk problem at borgerne mangler ejerskab over deres data. Data er i 2022 
enormt værdifuldt, og skal derfor reguleres således. Det bliver et demokratisk problem, når borger mangler retten til 
selv at disponere over dataen, og hvor den bliver brugt.  
 
Stillet af SF Aalborg 
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49. 
Linje 98-112 foreslås slettet og erstattet med følgende tekst 
”En langt mere usikker Verden kræver nye prioriteringer. 
Ruslands ulovlige og skamfulde invasion af Ukraine har understreget, at fred, frihed og fremskridt ikke kan tages for 
givet, heller ikke på det europæiske kontinent. Angrebet på en selvstændig stat med en demokratisk valgt præsident 
og regering er helt åbenlyst samtidig en test af sammenholdet i Vesten. SF noterer sig med glæde, at EU, NATO og 
FN har reageret prompte og skarpt med fordømmelser, sanktioner og militær bistand, og hurtigt sikret hjælp til de 
hundredtusindvis af ukrainske flygtninge, og noterer sig dermed også med glæde et solidt sammenhold i Danmark, 
EU og NATO. 
SF har presset på for og stemt for de danske tiltag overfor Rusland og til hjælp for Ukraine. Men konsekvenserne af 
de russiske handlinger vil have langsigtet betydning. Siden den tyske Kansler Olaf Scholz i en tale til Bundestag 
bebudede massive investeringer i tysk forsvar, og svenske og finske overvejelser om NATO-medlemskab, står det 
klart at Europa – og Danmark – på få uger er blevet klar over, at fred, frihed og fremskridt også kræver, at man er 
parat til at forsvare det. Det mener SF også. 
 
Sikkerhedstrusler fra lande som Rusland og Kina kræver en dansk oprustning af IT-sikkerhed og bedre beskyttelse af 
kritisk infrastruktur. Krigen i Ukraine tydeliggør også, at klima- og energipolitik i høj grad er sikkerhedspolitik, hvorfor 
SF vil have styrket den grønne omstilling og dermed uafhængigheden af Verdens despoter. Danmark skal desuden i 
højere grad målrette sit forsvar og efterretningsarbejde mod terror, spionage og destabilisering – og bruge færre 
kræfter på dyre og langvarige militære operationer fjernt fra Europa og Rigsfællesskabet. SF vil også arbejde for, at 
Danmark i højere grad internationalt sætter ind med konfliktløsning, krigsforebyggende diplomati og mægling. SF 
skal derudover sikre, at Danmark fremover arbejder for forbedringer på klima, humanitær genopbygning, hjælp til 
opbygning af infrastruktur og uddannelse, demokratiforståelse og -rådgivning. Danmark og EU skal styrke sine bånd 
til lande i syd, særligt i Afrika med henblik på at fremme velfærd, demokrati og grøn omstilling. 
 
Begrundelse: Ruslands invasion af Ukraine har i dramatisk grad tydeliggjort trusselsbilledet og krigen i Ukraine og 
reaktionerne derpå vil få stor betydning mange år ud i fremtiden, ikke bare for Ukraine, men for hele det globale 
sikkerhedsbillede. 
 
Stillet af Pia Olsen Dyhr, SF Brønshøj, Karsten Hønge, SF Odense og Anne Valentina Berthelsen, SF Lolland 
 
50. 
I linje 101 foreslås ”truet” ændret til ”truer” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
51. 
Linje 103-108 foreslås erstattet af ” Danmark skal arbejde internationalt for gennem EU og FN at sikre, langsigtede 
og menneskeligt værdige håndteringer af det voksende flygtningepres. Sikkerhedspolitisk skal den aktivistiske politik 
ophøre til fordel for en styrkelse af det nationale, de nære områder og Grønland / Færøerne i Arktisk. SF skal arbejde 
for, at sikre EU’s muligheder for selv at kunne klare sine forsvarsbehov. Der skal arbejdes for, at EU kan koordinere 
forsvar og sikre Unionens medlemmer. Dette skal ske i takt med, at USAs NATO-interesser bliver mindsket. EU skal 
udnytte, at medlemslandene tilsammen er verdens største økonomi. 
 
Stillet af SF Odsherred 
 
52. 
I linje 105 efter ”ydre grænser” foreslås tilføjet ” efter ordene ydre grænser ”Flygtninge som ankommer til Danmark 
skal behandles værdigt og som medmennesker. Hjemsendelse af flygtninge bør kun finde sted, når der er stabile og 
varige ændringer i hjemlandet, som kan monitoreres af FN”. 
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Begrundelse: M.h.p. præcisering af positionen i.f.t. udlændingepolitikken: 
 
Stillet af SF Odense 
 
53. 
På linje 105 efter "EU’s ydre grænser" foreslås indsat ”Der skal skabes et alternativ - byggende på FN`s kvotesystem - 
der sikrer de svageste flygtninges rettigheder, så de ikke kommer bagest i køen, som det sker i dag"   
 
Stillet af SF Egedal 
 
54. 
I linje 106 efter infrastruktur. Foreslås indsat ” NATO er grundlaget for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og NATO 
er en alliance, der bør styrkes. ” 
 
Stillet af SF Gladsaxe 
 
55. 
Efter linje 112 foreslås nyt afsnit ”7. Forandringens snoede vej - Vi skal ikke på afveje 
  
Hvis det stod til SF alene, ville retningen være klar. Vi har skitseret de politiske tiltag, der for os er de vigtigste 
løsninger på samfundets problemer. Også efter et valg vil der dog komme forslag fra andre partier, som går i en 
anden retning, og som SF vil have svært ved at acceptere. Vejen for en ny regering bliver snoet. Særligt på fire 
områder vil det være en prioritet for SF at sætte foden ned. 
  
Det gælder 
• politiske forslag, der vil skabe mere ulige muligheder for folk. Det kan for eksempel være forslag om 
skattesænkninger for de rigeste eller om at skære i ydelserne til dem med de laveste indkomster. 
• diskriminerende politik, der gør livet sværere for folk, alene fordi de har en anden hudfarve eller en anden 
baggrund og familiehistorie end gennemsnitsdanskeren. 
• indsnævring af det allerede begrænsede rum for politisk handling. I dag er det ikke kun den fælles politiske vilje, 
men i høj grad også virksomheder og finansmarkeder, der sætter rammerne for menneskers liv. SF er modstandere 
af yderligere udhuling af mulighederne for politisk at sikre en bæredygtig retning for samfundet gennem for 
eksempel privatisering af kritisk infrastruktur. 
• øget militarisering af Europa og verden. I en tid med øgede spændinger mellem øst og vest og med millioner på 
flugt fra nød og katastrofer må svaret ikke være flere kampvogne og mere militær.” 
 
Begrundelse: I SF er vi stifindere, og vi vil helst fokusere på de løsninger, vi mener, skal til for at gøre verden til et 
bedre sted. Det sker dog med mellemrum at der kommer politiske forslag fra andre - også dem på ”vores side” af 
folketingssalen - som SF har svært ved at acceptere. Særligt i forbindelse med en evt. regeringsdeltagelse er det 
vigtigt, at vi har pejlemærker for, hvad vi ikke vil gå med til.  
  
En valgperiode er lang, og det er ikke til at sige hvilke politiske dagsordner, der kommer til at definere en kommende 
regerings levetid. Derfor er pejlemærkerne generelt af overordnet karakter. 
 
Stillet af Sofie Lippert, SF Aarhus, Rasmus Gustafsson, SF Aarhus, Anton Steinø, SF Østerbro, Mads Balslev Hansen, SF 
Amager, Kathrine Carn, SF Aarhus 
 
56. 
Efter linje 112 foreslås ”SF er modstander af regeringens planer om at indgå en bilateral forsvarsaftale med USA som 
indebærer placering af krigsmateriel, ammunition og militært personel i Danmark i fredstid. SF finder at en sådan 
aftale ikke bidrager til fred og afspænding i Europa, og ikke tjener til styrkelse af Danmarks interesser eller sikkerhed. 
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Tværtimod vil det betyde en øget risiko for at Danmark inddrages i nye amerikansk ledede krige som vi har set talrige 
eksempler på de senere år, Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien med flere. Krige som kun har ført til død, lidelse, 
destabilisering, kaos og store flygtningestrømme. SF vil sammen med andre progressive og antimilitaristiske kræfter 
bekæmpe en sådan traktat. Det er ligeledes vores opfattelse, at det vil betyde suverænitetsafgivelse, og derfor kun 
kan vedtages efter en folkeafstemning. ” tilføjet 
 
Begrundelse: Det skal understreges, at SF fortsat står for fred og forsoning og går imod konfliktopbygning. 
 
Stillet af SF Thy-Mors 
 
 
57. 
Efter linje 122 foreslås nyt afsnit indsat ” 7. Ligestillingen i centrum 
Ligestillingen halter i Danmark, og vi kan ikke blive ved med at vente på løsninger, der aldrig kommer. Der er stor 
forskel på lønnen imellem kønnene, statistikkerne for kvindemord er gruopvækkende og mænds sundhed halter 
langt efter.  
 
Derfor vil SF bidrage til de store ligestillingsbevægelser, der har samlet sig igennem de sidste år. Vi vil være talerør 
for alle dem, der kæmper imod sexisme i hverdagen, forskelsbehandling på lønsedlen og ulighed i sundhed, og vi 
bringer kampen for et ligestillet Danmark helt ind i forhandlingslokalerne. SF har i denne periode været med til at 
skabe bedre forhold for fødende, fået vedtaget samtykkeloven og nedsat en lønkomité, men arbejdet er først lige 
begyndt.  
 
Derfor skal en ny regering tage et reelt opgør med uligelønnen i de traditionelle kvindefag, så løn står mål med 
ansvar og uddannelse. Krisecentrene skal have langt mere økonomisk støtte, så ingen, der flygter fra et voldeligt 
forhold skal afvises i døren og endelig skal der fokus på mænds sundhed – især på forebyggelse og tidlig udredning. ” 
 
Begrundelse: De seneste år har vi set store sociale bevægelser på ligestillingsområdet med store 
underskriftsindsamlinger, demonstrationer og et utal af debatindlæg og vidnesbyrd.  
SF har altid været bevægelsernes parti. Vi har indkapslet fredsbevægelsen, klima- og miljøbevægelsen og anti-
atomkraftsbevægelsen. Samtidig har kampen for ligestillingen altid været en del af vores DNA, og det er derfor helt 
naturligt, at vi nu tager skridtet fuldt ud, og gør ligestillingen til en topprioritet. Mange danskere kræver et opgør 
med forstenede sexistiske strukturer, og SF skal være det parti de bærer kravet ind på borgen og leverer resultaterne 
i forhandlingslokalerne.  
 
Stillet af Thomas Juhl, SF Valby, Christine Lütze Pedersen, SF Nørrebro, Lene Hansen, SF Valby, Mette Bjerre, SF 
Aarhus, Thomas Gredsted, SF Valby, Andreas Albertsen, SF Aarhus, Line Petersen,  SF Amager 
 
 
 


